Dag og år

24. februar 1999

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE

Dagsorden til byrådets møde onsdag den 24. fe
bruar 1999 kl. 1900 i byrådssalen.

Medlemmer:
Kim Rockhill
Anni Skov
Birgit Bangshof Mortensen
Bent Hoffmann
Eric Munch
Jens Timm Jensen
Jens Brogaard Jensen
Knud 0 . Andreasen
Hans Henning Bjørnsen
Hanne Kyvsgaard
Niels Jørgen Pedersen
Steen Berthelsen
Bent Vestergaard Jensen
Fra administrationen:
Lisbeth Lemmich
Ingrid Hansen

Bem ærkninger:
kl. 1500-1700: temaeftermiddag om regionplanen
kl. 1700-18()0: formandsmøde
kl. 1800-1900: spisning i kantinen - evt. afbud
hertil bedes givet til borgmesterkon
toret senest dagen før kl. 10.

Tidspunkt for mødets afslutning: kk_
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BYRÅDSMØDE
i.
■JTdvalgsdagsordener
Dagsordener fra afholdte møder i følgende udvalg
er udsendt tidligere:

Miljø- og teknikudvalget - den 27/1 og den 4/2
Skole-, social- og sundhedsudvalget - den 26/1
Hovedsamarb.udv. for administr. - den 9/2
Fællesudvalget - den 11/2
Økonomiudvalget - den 9/2
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2.
Overførsel af rammebevilling fra 1998 til 1999
J.nr. 00.01S06
Økonomisk forvaltning har på baggrund af regn
skabsrapport pr. 29. januar 1999 opgjort
“rammeoverførsler’' fra 1998 til 1999.
Overførslerne beløber sig til kr. 2.Y10.000
Specificerede bilag ligger i sagen.
Samlet rammeopgørelse vedlægges.
Der søges om en tillægsbevilling på den samlet
overførsel på kr. 2.710.000
Teknisk forvaltning ansøger om at få overført
30.000 kr fra Nordbøj og 20.000 kr fra Fritidscen
tret - fast ejendom fra 1998 til 1999.
Beløbene er afsat til udvendig malerarbejde, men
grundet det dårlige vejr i september/oktober er
arbejdet ikke blevet udført.
Beløbene er ikke medtaget i det samlede beløb
vedrørende overførsler.
Ø k o n o m iu d v a lg e t anbefaler på møde den 9. fe
bruar 1999 overførsel af rammebevilling fra 1998
til 1999, ligesom teknisk forvaltnings ansøgning
om overførsel på tilsammen 50.000 kr. anbefales.
Baggrunden for de større overførsler/overskridelser undersøges af økonomisk forvaltning til et
senere møde.

SKIBBY KOMMUNE
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|b.
Investeringsplan 1998 og 1999
J.nr.
Teknisk og økonomisk forvaltning fremsender
forslag til revideret investeringsplan 1999 med
overførsler fra 1998 til 1999 med i alt netto
4.205.000 kr.
.^Samtidig fremsendes endelig investeringsplan for
1998 til godkendelse, idet der herefter er givet
tillægsbevilling til de anlægsprojekter, der ikke
har overholdt bevillingen. Dette gælder separe
ring af kloak på Damgårdsvænget 2-6, samt in
geniørbistand i forbindelse med køkkenventilati
on på Nordhøj (afsat i budget 1999).
Intern notits fra teknisk forvaltning vedlægges.
■Bilag vedlægges.
Ø k o n o m iu d v a lg e t anbefaler på møde den 9. fe
bruar 1999, at revideret investeringsplan 1999
vmed overførsler fra 1998 til 1999 godkendes
sammen med endelig investeringsplan for 1998.
• Vedr. investeringsplan for 1999 justeres an
lægsbevilling vedr. regnvandsbassin i forhold
til miljø- og teknikudvalgets beslutning.
• Udgift til ventilationsanlæg på Nordhøj (incl.
projektering) beskrives i notat til byrådsmødet.
• Diverse udgifter til spildevand (oprindelig 3
miil. kr.) reduceres med 2 mili. kr. som følge af
krav fra Indenrigsministeriet.
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: :8alg af HNG til staten
"j.nr. TF 13.11.00A04/RS
Der er indkaldt til ekstraordinært repræsentant
skabsmøde i HNG den 3. marts 1999 kl. 9.00.
Der skal træffes formel og afgørende beslutning
om regeringens købstilbud.
På møder med regeringens embedsmænd er der
fremkommet et regneeksempel, som kan opfattes
som et tilbud: staten overtager HNGJs gæld samt
udbetaler 350 mio. kr.
Gælden er p.t. 4,9 mia. kr. og nedbringes med 500
mio. kr. om året. Det skønnes, at gælden i HNG
vil være væk i år 2005.
Der var på det orienterende repræsentantskabs
møde den 8. januar 1999 klar opbakning til be
styrelsens anbefaling om at takke nej til regerin
gens tilbud.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 27. januar 1999, at der takkes nej til regerin
gens tilbud om køb af HNG.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. fe
bruar 1999 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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Yrovedgadens forskønnelse - anlægsbevilling
jS nr. 05.01.02P20/LSC
På miljø- og teknikudvalgsmøde den 16. december
1998 blev anlægsbudget for Hovedgadens for
skønnelse godkendt. Efterfølgende er det også
■godkendt på økonomiudvalgsmøde den 12. januar
1999.
■■Styregruppen har på møde den 13. januar 1999
-godkendt skitseforslaget til første strækning.
Budgetoverslaget for første strækning er vurderet
til en anlægsudgift på 2-2,4 mio. DKK, excl. råd
give rhonorar. Rådgiverhonoraret vil udgøre de
"sædvanlige 11-12% af anlægssummen.
Byrådet har på møde den 20. januar 1999 god
kendt anlægsbudgettet.
Lieitationsmaterialet er nu under udarbejdelse,
;;bg licitation afholdes den 26. februar 1999, kl.
9.30.
I budget 1998 og 1999 er der samlet afsat 2 miil.
;DKK, og 1 mill. DKK i de følgende 4 overslagsår.
Der er i 1998 brugt 390.000 DKK. Der er således
1.610.000 mill. DKK tilbage.
4?å den baggrund indstilles det, at byrådet indvil
ger i, at anlægsbevillingen på 1 mill.: DKK, som
ær afsat i år 2000 anvendes i 1999.
'Baggrunden for denne disposition er dels, at de
grundlæggende projekteringsomkostninger gør
det økonomisk fordelagtigt at gennemføre projek:4et i større etaper, og dels at den indre byport er
Byttet til Degnebakken.
Bor henvises i øvrigt til vedlagte indstillingsbi
lag, samt udtalelse fra økonomisk forvaltning.
Mlliø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 27. januar 1999:
::J at anlægsbevillingen på 1 mill. DKK i år 2000
; ydes som tillægsbevilling til 1. etape i 1999, og
at der gives en samlet bevilling på 3 mill. DKK
. i 1999, og
fortsættes
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'i; at borgmester og udvalgsformand bemyndiges
■ til at godkende licitationsresultatet, såfremt
j: det ligger indenfor den økonomiske ramme.

I

: Niels Jørgen Pedersen indtager særstandpunkt:
Den ekstra million er ikke budgetafsat og må af
vente enighed blandt budgetforligspartierne.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. fe
bruar 1999
1. at der gives en anlægsbevilling for 1998 på 1
7 mili. kr.
2. at der gives en anlægsbevilling for 1999 på 1
t f miil. kr.
3. at det tidligere afsatte beløb iå r 2 0 0 0 p å 1
gi; miil. kr. ydes som en tillægsbevilling i 1999,
gv som finansieres af kassebeholdningen.
Herefter bliver den samlede anlægsbevilling på
3,0 miil. kr..
Af den samlede anlægsbevilling er der afholdt kr.
390.000 i 1998, hvorefter budgettet i 1999 udgør
kr. 2.610.000.
Steen Berthelsen og Knud 0 . Andreasen ytrer be
tænkelighed ved reflexkantsten.
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6.
1;;:
ijfy)ilrtevand.st)lan i det åbne land
St'
J.nr. 06.00.05P15/LSC
•"'l-

linden udgangen af år 2000 skal kommunen have
udarbejdet og politisk godkendt ny spildevands
p la n for det åbne land. Amtet opdeler kommu
nerne i renseklasser. Renseklasser betegner am 
biets vurdering af hvilke miljøfremmede stoffer,
der skal renses for i hvilke områder. Den 17. de
cember 1998 modtog forvaltningen amtets bud på
de renseklasser, de har opdelt kommunen i.
Der henvises til vedlagte kortbilag.
Det er af stor betydning for kommunen, at vi alle
rede nu får et overblik over, hvordan de faktiske
forhold er i det åbne land samt en vurdering af
økonomien. Til opgaven er der i budget 1998 afsat
700.000 kr. Forvaltningen har indhentet tilbud
på at få udarbejdet en helhedsvurdering af vand
løbene og en handlingsplan. Tilbudet lyder på
95.000 kr.
Der henvises til vedlagte indstillingsbilag.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 27. januar 1999
• at der frigives 100.000 kr. af bevillingen til at
>'■ få udarbejdet helhedsvurdering og handlings7 plan, og
; • at der afholdes demonstration af GIS for poli7 tikere og medarbejdere den 9. marts kl. 8.30.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. fe
bruar 1999 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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Vedligehold af materiel
J.nr. 83.11054/LSC
■Kommunens materiel er hidtil blevet vedligeholdt
og repareret af egen mekaniker - dog undtaget de
; større specialistopgaver. Mekanikerfunktionen
: blev for år tilbage overført fra teknisk forvaltning
til skole-, social- og sundhedsforvaltningen som
en del af et beskæftigelsesprojekt. Mekanikeren
■fratrådte sin stilling 1. september 1998. Siden er
Kommunens materiel blevet vedligeholdt/repa■reret på autoværksted.
Der er derfor brug for en afklaring af, hvordan
kommunens materiel fremover skal vedligeholdes/repareres, idet det årlige budgetbeløb på
■140.000 kr. naturligvis ikke rækker til at få løst
opgaven på autoværksted.
Der er på den baggrund arbejdet med to alterna
tiver, nemlig ansættelse a f egen mekaniker i
teknisk forvaltnings regi eller udlicitering af op{ gaven til autoværksted.
Der har været foreløbige forhandlinger med Jæ
gerspris kommune, der har tilkendegivet, at de
vil være interesseret i at benytte mekaniker i
{Skibby kommunes regi. Ligeledes har bered
skabschefen for de to kommuner givet tilsagn om
at ville benytte mekanikeren.
Indstillingsbilag vedlagt sagen.
Miliø- og teknikudvalget indstiller på møde
don 27. januar 1999:
_at der ansættes egen mekaniker snarest muligt,
;-at teknisk forvaltning i finansåret 1999 kan få
J
en tillægsbevilling på det resterende beløb
o
ved en budgetrevision, og
■at ordningen evalueres efter 1 år.
^Økonomiudvalget indstiller på møde den 9. fe
bruar 1999, at vedligeholdelse/rep aration af
kommunens materiel udbydes i licitation - prøvePoriode på 1 år.
,
fortsættes....
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W-.
/gim Rockhill indtager særstandpunkt, idet han
følger miljø- og teknikudvalgets indstilling.
Bent: Vestergaard Jensen og Jens Timm Jensen
Ivar fraværende til mødet.
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Drift af offentlige telefonbokse - underskudsga
ra n ti
i J.nr. 14.05.12049/LSC
TeJo Danmark har meddelt kommunen, at de vil
nedtage underskudsgivende telefonbokse. Skibby
kommune har i alt 5 telefonbokse, hvoraf de 4 gi
ver underskud.
Ønsker vi at bevare de 4 telefonbokse, forudsæt
ter det en underskudsgaranti, hvor kommunen
dækker 75% af differencen mellem aktuel om
sæ tn in g og minimumsomsætning på 17.000 kr.
excl. moms. For 1997 svarer det til en udgift på
40.945,00 kr.
Ud gi (ten kan ikke afholdes over forvaltningens
budget for 1999. Administrationen foreslår der
for, at der oprettes en selvstændig konto under
konto 651 01, fælles formål, under kontiene for
telefoni. En evt. benyttelse af underskudsgaran
tien bør holdes indenfor rammebevillingen for
1999.
Der henvises til vedlagte brev fra Tele Danmark,
saml udtalelse fra økonomisk forvaltning.
^Miliø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 27. januar 1999, at kommunen ikke indgår i
en underskudsgaranti.
.Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. fe
bruar 1999 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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Æffevurdering af anlægsbudget 1999
¥0
II. nr. 00.01S02
fe."

^Orientering for byrådet
•
■fe.-

. .

Inde nr i gsrnini st er e n bar bedt kommunerne om at
revurdere vores anlægsbudget for 1999. Der
henvises til brev af 31. december 1998, der er
vedlagt; sagen.
For budgetåret 1999 vedtog byrådet et anlægs
bu dget på 9.850 miil. kr.. Ved en gennemgang af
anlægsbudgettet; er det administrationens opfat
telse, at det kan reduceres med ialt 2 mili. kr. på
fkloakområdet. Spildevandsplanen for byområder
skal i 1999 revideres - den udløb den 31. decem; ber 1998. Derfor vil der i 1999 ikke være de store
investeringer på kloakområdet. Der vil dog stadig
være muligbed for at udføre de mest nødvendige
arbejder, idet der i 1999 således resterer 1 miil.
kr.
.
Det reviderede anlægsbudget udgør beretter
J7.850 mili. kr.. Der benvises til brev fra økono
misk forvaltning stilet til indenrigsministeriet.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 27. januar 1999, at anlægsbudgettet reduce
r e s med 2 miil. kr. i 1999, således at det samlede
anlægsbudget for 1999 udgør 7.850 mili. kr.
Økonomiudvalget tager på møde den 9. februar
. 1999 orienteringen til efterretning.
:
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m uyRoredskabsplan

; J.nr. 14.00.08.
'é:'•'
>4'-:.
Beredskabsplanen for Skibby kommune er nu
udarbejdet.
Planen beskriver, hvordan kommunens civile be
redskab og redningsberedskab skal videreføres i
tilfælde af krise- og krigssituationer.
Beredskabsplanen er fremlagt i sagen.
^B e re d s k a b s k o m m iss io n e n anbefaler på møde
d. 28. januar 1999, at beredskabsplanen godken
des.
yØ k o n o m iu d v a lg e t anbefaler på møde den 9. fe
bruar 1999 beredskabskommissionens indstilling.
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i 1f o pnormering a f brand- og redningsberedskabet
J.nr. 14.07.00
f y-

JjSkibby brand- og redningsberedskab har i dag én
ansat over 60 år, og tre ansatte mellem 56 og 60
i-Q .
ar.
Gældende regler foreskriver, at beredskabskom
missionen eller beredskabschefen skal godkende
videre ansættelse efter det fyldte 60 år. En vur: dering skal i denne forbindelse suppleres med en
|læge erklæring.
Ved ansættelse af medarbejdere, som ingen
:;brandmæssig uddannelse har, går der VA - 2 år,
anden denne medarbejder er uddannet til at løse
all (i opgaver ved en normaludrykning.
Ved nyansættelser vil der derfor opstå perioder,
hvor dele af personalet ikke har den fornødne ud
dannelse til at løse de givne opgaver. For at und
gå denne periode, hvor Skibby brand- og red
ningsberedskab uddannelsesmæssigt kan have
i; mangler, skal der enten ansættes personer med
den fornødne uddannelse, eller der skal være en
personalerrnessig overnormering i forhold til bud
gettet.
>Pt. ligger beredskabsafdelingen inde med én an
søgning fra en færdiguddannet brandmand, som i
sit hovederhverv er brandmand ved Københavns
brandvæsen, med døgnvagt hver 4. døgn.
Ber edskabskommi ssi on en indstiller på møde
d. 28. januar 1999, at der foretages opnormering
af personalestyrkén fra 14 til 15 mand i forventet
periode af max. 4 år.
^Supplerende skal oplyses, at det faste honorar
..udgøre ca. kr. 18.109 årligt. Der er ikke i budget
1099 taget højde for ansættelsen af 15. mand. Det
■er for nærværende ikke muligt at afgøre, hvorvidt
fortsættes....
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® v fortsat

Ften yderligere ansættelse kan holdes indenfor
.
£budgettet. idet dette afhænger af, hvor mange
Isrande der bliver, og hvor mange personer der
trykker ud i de enkelte tilfælde.
Hvis der bliver tale om merforbrug i forhold til
budget 1999 vil dette blive taget med i forbindel
s e med budgetrevisionen ultimo 1999.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. fe
bruar 1999 beredskabskommissionens indstilling.
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f e ^pasningsområdet
|pnr. SSSF 16.04
På baggrund af drøftelse i skole-, social- og sund
hedsudvalget den 24. november 1998 har for
valtningen og en tværgående administrativ grup
pe arbejdet videre med henblik på at løse de
fpasningsproblemer, som kommunen har.
Prognoserne viser behov for 20 børnehavepladser
i Forslev samt 20 børnehave- og 20 fritidshjems
pladser i Skibby.
Problem a ti kken omkring distriktopdelingen, hvor
børn “bør” passes må afklares, således at det er
: muligt at planlægge pladsbehovet fra dagpleje til
fritidshjem, hvis der skal være en sammenhæng
imellem pasningsbehov og skoleklasser,
fAdministrationen anbefaler, at anvisning af
dagpleje og daginstitutionsplads, som hovedregel
sker i eget distrikt.
For at løse pasningsproblemerne foreslår den
tværgående administrative gruppe udbygning af
pladser i Ferslev og Skibby således;
Anslået anlægs- og driftsudgifter:
Ferslev:
Pilehuset i Ferslev kan udbygges med ca. 20
pladser til i alt 40 børnehave- og 60 fritids
hjemspladser.
Anlægsudgiften er anslået til kr. 916.000,- og
driftsudgiften er anslået til kr. 750.000,- pr. år.
(udgiften p å d e k r . 750.000,- indeholder samtlige
■udgifter, børnerelaterede udgifter, rengøring o.l.
og er fratrukket forældrebetaling. Udgiften er
.helårstal.
Udvidelsen i Pilehuset forventes at kunne tages i
hrug den 1. august 1999.
Skibby:
Der er udarbejdet to forslag til udbygning af
Tumlebo fra 40 børn til 60 eller 80 børn.
Skitseforslag 1 vedrører, udover renovering af
eksisterende bygninger, en udvidelse med 20
pladser. Anlægsudgiften er vurderet til ca. kr.
3.726.851,-.
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p'2- fortsat
låkitseforsla g 2 indholder ligeledes renovering af
^eksisterende bygninger, men med en udvidelse
( med 40 pladser. Udgiften er anslået til ca. kr.
4.600.000,-.
Forslaget 2 er set udfra en såvel anlægs- som
driftsøkonomisk vurdering den bedste.
Driftsudgift en anslås til kr. 1.500.000,- pr. år.
;f(udgiften på de kr. 1.500.000,- indeholder inde
rholder samtlige udgifter, børnerelaterede udgif
ter. rengøring o.l. og er fratrukket forældrebetading. Udgiften er helårstal.
Udvidelsen kan tåges i brug den 1. januar 2000.
På Skibbyssen anbefaler administrationen at en
■børnehavegruppe på 20 børn med driftsudgift på
kr. 750.000,- ændres til en 20-børns fritidshjems
gruppe med driftsudgift på kr. 566.000,-. Netto
; besparelsen bliver ca. kr. 180.000,-. Det forudsæt
tes også, at de 20 børnehavebørn beslaglægger 20
af de 40 nye pladser i Tumlebo.
Dagplejen
{Dagplejen er samtidig gennemgået. Det kan oply
ses at alle pladser er optaget pr. ca. 1. april 1999.
: Der har igennem nogen tid været nogle tomme
pladser og hver tom plads giver kommunen udgif
ter og manglende indtægter. Dagplejeadmini
strationen har forsøgt at minimere udgifterne ved
at undlade at besætte ledige dagplejestillinger o.l.
En opgørelse over udgifterne ved de tomme plad: ser vil blive udarbejdet og forelagt på et senere
niøde.
Anlægsudgifterne for disse udvidelser er anslået
til kr. 5.600.000,- , og det vil sige kr. 1.600.000,mere end de kr. 4.000.000,- der er afsat på bud
gettet. Økonomisk forvaltning oplyser, at Inden
rigsministeriet har givet dispensation, således at
de kr. 2.000.000,- kan lånefinansieres.
Indstillingsbilag af 21. januar 1999 vedlagt.
Den tværgående administrative gruppe ind
stiller
1. at der strammes op på praksis omkring anvis
ning af plads i eget distrikt.
2. at børnene udskrives af fritidshjemmene efter
3. klasse.
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3. at en børnehavegruppe på 20 børn i Skibbyssen
ændres til en fritidshjemsgruppe pr. 1. januar
;
2000 .
4. at Pilehuset udbygges med 20 pladser.
C. at Tumlebo udbygges med 40 pladser (forslag

f

2).

:'6.
:
:
: 7.
:
■
f

at der gives den fornødne anlægsbevilling på
kr. 4 .0 0 0 .0 0 0 ,samt tillægsbevilling til an
lægsbevilling på kr. 1.600.000,- .
at sagen oversendes til miljø- og teknikudvalget med henblik på det videre arbejde omkring
udbud, byggeri m.v., idet det forudsættes at de
implicerede ledere ved Tumlebo og Pilehuset
inddrages i ombygningsprojekterne efter sæd;i- vanlig praksis.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 26. januar 1999
1. at der strammes op på praksis omkring anvis
ning af plads i eget distrikt.
2. at børnene udskrives af fritidshjemmene efter
d. klasse.
(ZM'iuføXiAr &4£c*.f

■:folkeparti^anbefaler, at der bygges en ipstftution,
der finansieres som leasingmodel, Beggd^partéer
: kan ikke følge indstillingen omkring udbygning
af Pilehuset og Tumlebo.
^Socialdemokratiet anbefaler forvaltningens ind■stilling og indtager dermed særstandpunkt. So
cialdem okratiet begærer sagen i byrådet.
Økonomiudvalget anbefaler skole-, social- og
^sundhedsudvalgets indstilling vedr. punkterne 1
C g 2. Udvalget indstiller for så vidt angår punk
terne 3, 4 og 5 i indstillingen fra den tværgående
administrative gruppe, at der laves en udlicite
r in g a fe n 40-børns institution.
Kim Rockhill indtager særstandpunkt, idet han
følger socialdemokratiets særstandpunkt i skole-,
■social- og sundhedsudvalget.
: Bent Vestergaard Jensen og Jens Timm Jensen
: var fraværende til mødet.

Formandens
initialer

Blad nr.

30

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE

|I3.
Sg:
■
lånsøgning om fritagelse for kommunens tilbage
holdelse af 5% i det månedlige tilskud
§L nr. SSSF OO.OlKOl

Forvaltningen har den 7. januar 1999 haft det
årlige møde med Skibby Skovbørnehave.
J den forbindelse anmodede skovbørnehaven om,
at beslutningen omkring tilbageholdelse af 5% på
det månedlige tilskud, bortfaldt.
Byrådet besluttede på sit møde den 21. maj 1997
at tilbageholde 5% af det månedlige a/c-tilskudsbeløb. Det tilbageholdte beløb bliver udbetalt til
skovbørnehaven i december måned.
Anmodningen begrundes i, at skovbørnehavens
økonomi er blevet væsentlig mere stabil og det er
{ et problem, når de tilbageholdte 5% bliver udbetall i december måned, og der så skal foretages
: indkøb, inden året rinder ud. En fordeling af ind
købene ud over alle månederne vil være en fordel,
; f.eks. ved tilbudskøb, udsalg o.l.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 26. januar 1999, at ordningen
med tilbageholdelse af 5% af tilskuddet hver m å
ned ophæves, foreløbig for 1 år.
|Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. fe
bruar 1999 skole-, social- og sundhedsudvalgets
i indstilling.

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE

:.14.
Kvalitetsstandarder på ydelser fra sundheds af
delingen

J. nr. SSSF 16.20.00

Økonomiudvalget har på sit møde den 8. decem
ber 1998 tilbagesendt sagen om kvalitetsstandar
der til ny behandling i skole-, social- og sund
hedsudvalget. Endvidere opfordres til, at be
mærkningerne fra ældre- og handicaprådet med
tages i forslaget.
Ifølge den ny servicelov, som trådte kraft den 1.
juli 1998, forpligtes kommunerne til at udarbejde
en kvalitetsstandard for ydelser efter § 71 og 72 ,personlig og praktisk hjælp m.v.
Sundhedsafdelingen har udarbejdet forslag til
^kvalitetsstandard for ydelserne personlig pleje,
madlevering og/eller tilberedning, tøjvask, indkøb/ærinder og rengøring.
Foruden kvalitetsstandarden forpligtes kommu
nerne til - ifølge bekendtgørelsen - at følge op år
ligt på de politiske mål (kvalitetsmål for ydelser
ne), arbejdsmiljøindsatsen samt sygefravær. Der
er derfor udarbejdet en kvalitetsstandard for om
råderne arbejdsmiljø og sygefravær.
Udtalelse er indhentet fra ældre- og handicaprå■
; det.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefalede på
' sit møde den 24. november 1998 det fremsendte
forslag.
Sundhedsafdelingen fremsender konsekvensbe
regning af 18. januar 1999, såfremt ønskerne fra
;ældre- og handicaprådets opfyldes.
Skole-, social- og sundhedsudvalget har på
sit møde den 26. januar 1999 besluttet at fasthol
de sin tidligere indstilling fra mødet den 24. no
vember 1998, idet udvalget anbefaler sundheds
afdelingens forslag af november 1998.
i Økonomi n dva 1g et anbefaler på møde den 9. fe
, bruar 1999 skole-, social- og sundhedsudvalgets
indstilling.

Dag og år

24. februar 1999
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i 15" Forslag til ændring af Frederiksborg amts sund
hedsplan

cJ. nr. SSSF 16.00
: Frederiksborg amt, sundhedsvæsenet, fremsen■der forslag til ændring af sundhedsplanen, med
^underteksten; “Hvad skal amtets sygehuse tilby
: de og på hvilke sygehuse” og “Etablering af
Hørsholm frisygehus” .
.
:Frederiksborg Amtsråd vedtog i 1997 en ny
■sundhedsplan (SUND 97), der beskrev udviklin
gen indenfor sundhedsvæsenet i den kommende
(årrække.
I forbindelse med udarbejdelsen af sundhedspla
nen var der en åben debat med en række samar
bejdspartnere, der havde til formål at give det
bedst mulige beslutningsgrundlag.
Amtsrådet har den 17. december 1998 vedtaget at
sende et forslag til supplement til sundhedspla
nen til høring.
Baggrunden er amtsrådet beslutning i forbindelse
med budgettet for 1999, om at etablere Hørsholm
Sygehus som et center for udelukkende planlagt
(elektiv) behandling senest 1. januar år 2000.
Omdannelsen af Hørsholm sygehus til 100%
elektiv enhed får konsekvenser for amtets øvrige
sygehuse, herunder de kirurgiske og medicinske
afdelinger.
Bemærkninger skal være amtsrådet i hænde se
nest 1. marts 1999.
Ældre- og handicaprådet og sundhedsafdelingen
er anmodet om kommentarer.
Forvaltningen har udarbejdet forslag til besvarel: se.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 26. januar 1999 forvaltningens
forslag til besvarelse.
Ældre- og handicaprådets udtalelse medsendes til
amtet.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. fe
bruar 1999 skole-, social- og sundhedsudvalgets
indstilling.
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11ave mand sordning
jf.,nr. SSSF 16.28.03
Byrådet tilbagesendte på sit møde den 16. september 1998 sagen om havemandsordningen, på
formandens foranledning, til fornyet behandling i
skole-, social- og sundhedsudvalget.
Kommunen har gennem de sidste år haft en hai vemandsordning. Det vil sige, at ældre borgere
kunne få slået græs og klippet hæk. Sundhedsaf•delingen har stået for visitation til ordningen, og
teknisk forvaltning har udført opgaven.
Der har fra skole-, social- og sundhedsforvaltnin
g e n været stillet en medarbejder til rådighed fra
1. maj til 31. september 1998. Der har ligeledes
■været stillet en bil til rådighed for opgaven.
I år er havemanden gået på efterløn, og bilen kan
ikke klare det obligatoriske syn.
Forvaltningen har overvejet, hvorvidt ordningen
kunne nedlægges. Det ville medføre, at pensioni
sterne skal købe ydelsen hos et hjemmeservice
firma eller lignende, i det omfang de ikke selv evt. ved familiens hjælp - kan klare opgaven. I de
enkelte tilfælde, hvor pensionisten ikke (efter en
trangsvurdering) har råd til at afholde denne
udgift, kan man evt. støtte med et personligt til
læg.
Udgiften til ordningen anslåes at være:
Løn
kr. 96.000,Administr ation
kr. 12.000,Bil (leasing + drift)
kr. 45.000.kr. 153.000,kr. 40.000.Indtægt 80 pens. å kr. 500,kr. 113.000,-.
Udgift ialt
Skole-. social- og sundhedsudvalget anbefa
lede på sit møde den 25. august 1998, at have
mandsordningen nedlægges.

fortsættes...

Dag og år

24. februar 1999

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE
f l6. fortsat

røkonomiudvalgets
■ møde den 8. september
S|998:
: Kim Rockhill, Bent Vestergaard Jensen og J.
: Timm Jensen kan ikke anbefale på det forelig
gende grundlag.
Knud 0 . Andreasen anbefaler skole-, social- og
^sundhedsudvalgets indstilling.
Steen Berthelsen var fraværende.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anmodes
om at tage stilling til følgende:
Opretholdelse af ordningen i eget regi og afhol
delse af de dermed forbundne udgifter (herunder
anskaffelse af anden bil).
r2Udlicitering a f havemandsordningen og afholdel
se af udgifterne herved.
3.
Nedlæggelse af ordningen og vurdering i hvert
enkelt tilfælde om der kan ydes økonomisk hjælp
: til udgiften (personligt tillæg).
Skole-, social- og sundhedsudvalget har på
sit møde den 26. januar 1999 indstillet følgende:
punkt 3.
Socialdemokratiet anbefaler punkt 1.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. fe
bruar 1999 skole-, social- og sundhedsudvalgets
indstilling.
: Kim Rockhill indtager sær standpunkt, idet han
ønsker mulighederne for udlicitering undersøgt.
; Bent Vestergaard Jensen og Jens Timm Jensen
var fraværende til mødet.

v
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Tid til IT-uddannelse for folkeskolens lærere i
i s å r e t 1999/2000
p n r . SSSF 81.39
t Skolele do rgruppon fremsender forslag- om, at
i 1000 timer forbliver på skolerne og indgår i nor
muringen som øremærket tid til IT-kursus i sko
leåret 1999/2000,
Timetallet på de 1000 timer fremkommer ved at
; skoleåret 1999/2000 er et “arbejdsgiver-år, hvilfket betyder, at der bliver 2 ekstra arbejdsdage.
Da skolerne, uanset det konkrete år, har 200
skoledage, vil der være 14,4 ekstra timer pr. læ 
pære, som kommunen vil kunne spare.
ISkolerne har for ovennævnte skoleår et efterud
dannelsesprogram, hvor bl.a. alle lærere, skal
deltage i et 10 timers fælleskommunalt kursus,
der vil vægte de faglige sider af IT.
Danmarks Lærerhøjskole og andre kursusudby
dere, har nu - med anbefaling fra undervis
ningsm inisteriet - skabt mulighed for at tage “det
pædagogiske IT-kørekort” , Dette kørekort er et
færdigsyet koncept med samlet instruktion, efter
fulgt at arbejde i mindre lærerteams. Kursus
mappen indeholder 30 kapitler, der forventes
gennemarbejdet: indenfor 4 måneder. Hvert af
kursets 8 moduler afsluttes med en prøve. Til
dette kursus skal der afsættes 30 Ø-timer pr. læ 
rer. Med omkring 71 lærere i kommunen, skal
der bruges godt 2100 kursustimer.
Trods skolernes gode vilje til at ville tilbyde sine
■/medarbejdere “det pædagogiske IT-kørekort” i ef
teråret 1999, tillader Ø-tidstildelingen til kur
susvirksom hed ikke dette.
Når der skal være Ø-tid til det fælleskommunale
kursus har skolerne maksimalt 1200 timer til
/rest til “kørekortet” . Det vil derfor kun være mujligt at indarbejde “kørekortet” til hele lærerstaj: ben over en to-årig periode (1999/2000 & 2000/
2001).

fortsættes...

Dag og år

24. februar 1999

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE

/l7 . fortsat
; De 2 ekstra arbejdsdage vil give 14,4 ekstra timer
i:pr. lærer x ca, 71 lærere eller godt 1000 timer.
Med disse timer vil kommunen kunne tilbyde
samtlige lærere at tage “det pædagogiske IT
.kørekort” i efteråret 1999.
Løn- og personalekontoret fremsender udtalelse,
som beror i sagen.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler
:på sit møde den 26. januar 1999, at de 1000 timer
forbliver på skolerne og indgår i normeringen
som øremørket tid til IT-kurser i skoleåret 1999/
2000 .
,
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. fe
bruar 1999 skole-, social- og sundhedsudvalgets
indstilling.

Formandens
initialer

Dag og år

24. februar 1999

SKIBBY KOMMUNE
o

BYRÅDSMØDE

fc^ b u d af areal i Skibby bymidte
jjbnr. TF 208-1998
på møde den 4. februar 1999 har miljø- og toknikudvalget besluttet at afhænde et areal i byfmidten (ca. 275 m 2) til fcrretningsbebyggelse og
med byggepligt inden for en nærmere angiven
periode.
Arealet, der er omfattet af lokalplan 74, har ikke
tidligere været udbudt til salg, og derfor skal det
■udbydes offentligt, i henhold til indenrigsministe
rie ts bekendtgørelse nr. 472 af 2. juni 1991 og by
rå d ets retningslinier a f 18. november 1998.
; Økonomiudvalget og byrådet bedes tage stilling
til, om arealet skal udbydes til salg og på hvilke
vilkår.
Udbydes arealet til salg, vil indkomne tilbud bli
ve forelagt økonomiudvalget på mødet den 9.
marts og på byrådsmødet den 17. marts, hvis det
skønnes nødvendigt.
Det forudsættes, at arealet afhændes gennem
ejendomsmægler.
Kopi a f teknisk forvaltnings forslag til vilkår
vedlægges.
Indstilling fra økonomiudvalget vil foreligge til
mødet.
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Personalesag
J.nr. p-sag
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